
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kultural, yang artinya ditempati atau

diduduki oleh masyarakat (rakyat) yang memiliki bermacam-macam budaya

dan  adat istiadat. Di dalam  buku Ilmu Sosial Budaya Dan Budaya Dasar

adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang yang berarti cinta, karsa

dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa sanskerta budhayah

yaitu bentuk jamak kata budhi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa

Inggris kata budaya berasal dari kata culture, dalam bahasa Belanda

diistilahkan dengan cultuur, dalam bahasa latin berasal dari colera, yang

berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan tanah

bertani. (Dr.Elly M. Setiadi,M.Si 2011 :28 )

Sedangkan adat istidat adalah kebiasaan yang bersifat magis religius

dari kehidupan penduduk asli, yang meliputi antara lain nilai-nilai budaya,

norma-norma dan aturan-aturan saling berkaitan yang kemudian menjadi

suatu sistem atau peraturan tradisional. ( Aryono Soeyono 1985: 4)

Budaya adat istiadat juga merupakan identitas bangsa yang harus

dihormati dan dijaga serta perlu dilestarikan agar budaya tidak hilang dan bisa

menjadi warisan anak cucu kelak karena adat istiadat adalah warisan dari

leluhur. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab para generasi muda dan juga

perlu dukungan dari berbagai pihak, karena ketahanan budaya merupakan
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salah satu identitas suatu Negara. ( Prof.Dr.Yaswirman, Hukum Keluarga

2013:14)

Masyarakat khususnya generasi muda sedikit yang mau menjaga dan

melestarikan serta mengembangkan  budayanya sendiri. Mereka lebih tertarik

akan budaya asing  yang dimata mereka dipandang lebih modern sehingga

banyak budaya-budaya mulai memudar akan kelestariannya. Contoh budaya

asing tersebut ialah :

a. Dalam Segi Berpakaian

Banyak remaja- remaja yang berdandan seperti selebritis yang

cenderung ke budaya Barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim

bahan yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan.

Pada hal cara berpakaian tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kebudayaan

yang ada di Indonesia. Tak ketinggalan gaya rambut mereka dicat beraneka

warna. Pendek kata orang lebih suka jika menjadi orang lain dengan cara

menutupi identitasnya. Tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya

bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian

bangsa

b. Westernisasi (Kebarat-Baratan)

Tidak sedikit budaya yang yang masuk ke Indonesia, contohnya

adalah perayaan hari valentine. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang

melestarikan budaya tersebut. Banyak masyarakat Indonesia yang

menyatakan bahwa budaya asing jauh lebih menarik ketimbang budaya

sendiri. Hal ini menunjukkan minat kepada budaya lokal semakin menurun.



c. Hilangnya Permainan Tradisional

Di zaman yang modern ini sangat sulit menemukan permainan

tradisional seperti gasing, congklak dan permainan lainnya. Padahal

permainan ini merupakan permaian asli Indonesia. Tetapi sekarang sudah

diganti dengan permainan modern  seperti playstation, geme online dan

banyak lagi permainan yang lain. Bagi mereka permainan modern jauh lebih

menarik ketimbang permainan tradisional.

d. Pudarnya Minat Kepada Alat-Alat Musik Tradisional

Minat masyarakat terhadap alat-alat musik tradisional seperti

angklung, calempong, gamelan semakin berkurang. Kalaupun ada itu hanya

sebagian kecil masyarakat yang peduli dan tergerak hatinya untuk

melestarikan alat-alat musik tradisional. Sekarang banyak masyarakat

cendrung menyukai alat-alat musik modern seperti gitar, piano, drum dan

lainnya. Jika hal ini tidak segera diantisipasi bukan tidak mungkin alat-alat

musik tradisional akan hilang. Maka perlu dilestarikan kembali musik-musik

tradisional agar tidak hilang.

e. Penggunaan Bahasa Daerah Semakin Jarang.

Pengguna bahasa daerah yang sudah semakin jarang, di Indonesia

lebih dari 100 bahasa daerah. Akan tetapi saat ini banyak masyarakat yang

cendrung menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan karena

bahasa Indonesia dimengerti oleh semua sedangkan bahasa daerah hanya

dimengerti oleh masyarakat daerah tertentu saja.



Dilihat dari keseniannya, tiap-tiap daerah memiliki rumah dan

pakaian adat dan suku-suku yang berbeda-beda, hal ini sangat menarik

perhatian masyarakat luar bangsa Indonesia Sudah banyak kasus bahwa

budaya banyak yang dicuri karena ketidak pedulinya para generasi penerus,

dan ini merupakan pelajaran berharga karena budaya Bangsa Indonesia

adalah harta yang mempunyai nilai yang cukup tinggi di mata masyarakat

dunia. Menurut  (Wulansari, Dewi Hukum Adat Di Indonesia 2010 :35) nilai-

nilai itu adalah :

a. Nilai sosial ada sejumlah nilai misalnya nilai tertib, setia kawan ,harga

diri,tolong menolong rukun kompetitif disiplin.

b. Nilai pengetahuan nilai religi,nilai sosial  dan nilai seni,dan nilai ekonomi

c. Nilai religi  bertaqwa kepada tuhan yang maha esa

d. Nilai Gotong royong,tolong menolong, musyawarah guna menyelesaikan

satu masalah.

e. Nilai kesopanan, rendah hati terhadap sesama, hormat yang lebih tua dan

menyayangi kepada yang  lebih muda.

Salah satu hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pemuda

desa Tanjung Alai yang bernama Muhammad Zahiril Amin beliau

mengatakan:

Saya sebagai pemuda di desa tanjung alai keinginan dan kemauan saya
untuk ikut serta Di dalam melestarikan dan menjaga budaya adat istiadat
saat ini sudah mulai berkurang, di sebabkan karena malas, dan merasa
gengsi, sehingga hati nurani saya tidak mau untuk ikut serta dalam
melestarikan  budaya adat istiadat yang ada di desa Tanjung
Alai.(wawancara 14 april 2014 )



Di samping memiliki nilai yang cukup tinggi di mata masyarakat

dunia, adat istiadat juga memiliki hukum. Hukum adat adalah menurut pasal

75 RR hal: 3 (regeringsreglement) peraturan-peraturan hukum yang

berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan.

Di dalam buku ilmu fiqih juga terdapat sumber-sumber hukum, yaitu

sumber hukum yang disepakati oleh para ulama adalah Al-Qur’an dan

Sunnah nabi. Adapun sunnah lain yaitu : ijma’ ,qiyas istihsan, mashlaha

mursala,’urf, istishab, hukum bagi umat sebelum kita, mazhab shahabi, ada

yang menggunakannya dan ada yang pula tidak menggunakannya.

(Prof.H.A.Djazuli; 2012 ; 61)

Adapun sumber hukum itu diurutkan sebagai berikut :

a. Alquran : sumber fiqih yang pertama dan paling utama

b. Assunnah: perbuatan,perkataan atau diamnya nabi SAW.yang bisa jadi dasar

hukum

c. Ijtihd: mengerahkan segala kesanggupan yang dimiliki dapat meraih  hukum

yang mengandung sebanyak mungkin nilai-nilai syar’iah

d. Ijma: kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa

setelah wafatnya rasulullah SAW atas sesuatu hukum syara’ dalam suatu

kasus tertentu.

e. Qiyas : mempersamakan hukum sesuatu kasus yang tidak dinashkan dengan

hukum kasus lain dinashkan karena adanya persamaan illat hukumnya



f. Istihsan : perpindahan dari satu hukum yang telah ditetapkan oleh dalil syara’

kepada hukum lain karena ada dalil syara’ yang mengaharuskan perpindahan

ini sesuai dengan jiwa syar’iah islam.

g. Mashlahah mursalah :  memberikan hukum syara’ kepada sesuatu kasus yang

tidak terdapat dalam nash atau ijma’ atas dasar memelihara kemaslahatan.

h. Urf : sikap perbuatan dan perkataan yang biasa yang dilakukan oleh

kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya.

i. Istishab : Asyaukani Menta’rifkan Istishhb : tetapkan Sesutu hukum selama

tidak ada yang mengubahnya.

Pemerintah juga sangat berperan penting untuk berbagai macam

kegitan atau aspek yang mendorong berkembangnya suatu negara. Begitu

juga pemerintah desa juga sangat ikut berperan penting di dalam  berbagai

macam kegiatan atau aspek yang mendorong berkembangnya suatu desa

termasuk dalam melestarikan budaya adat istiadat yang di miliki di desa.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (Nomor 76 Tahun 2001 Pasal 5

huruf a ) tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa yang menjadi

kewenangan Pemerintah Desa mencakup :

a. Kewenangan yang sudah berdasarkan hak asal-usul Desa.

Adalah hak untuk menyatu dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan adat istiadat dan tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan.

b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum

dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah.



c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah

Kabupaten.

Adapun yang menjadi tugas dan kewajiban Kepala Desa berdasarkan

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 pasal 14 tentang Desa adalah :

a. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dan

kemasyarakatan.

b. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa

mempunyai wewenang : Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan BPD.

c. Mengajukan rencana Praturan Desa.

d. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama

BPD.

e. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

f. Membina kehidupan masyarakat Desa.

g. Membina perekonomian Desa.

h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sustomo (2002:14,15) ada beberapa poin penting yang dapat

ditarik dari maksud peraturan tersebut  yaitu:



a. Di mungkinkan nama dan skema penyelenggaraan pemerintah Desa yang

tidak serba sama, melainkan dapat disesuaikan dengan mengadopsi kearifan

lokal yang ada ditengah masyarakat setempat.

b. Diakuinya otonomi desa berdasarkan hak asal-usul.

c. Di Desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Desa.

Salah satu desa yang masih memepertahankan dan menjalankan

kegiatan budaya adat istiadat yaitu desa Tanjung Alai. Desa Tanjung Alai

merupakan desa pindahan karena pembangunan Waduk PLTA Koto Panjang.

Pada tahun 1994 kampung tersebut dipindahkan oleh pemerintah tidak jauh

dari kampung lama, yaitu daerah Ranah Koto Talago tanah Ulayat suku

Pitopang Datuk Paduko Rajo. Walaupun sudah pindah dari kampung yang

lama, namun masyarakat desa Tanjung Alai tetap mempertahankan budaya

adat istiadatnya yang sudah turun temurun dari generasi ke generasi.

Secara umum adat istiadat yang ada di desa Tanjung Alai mirip

dengan adat istiadat di Sumatra barat, yakni memiliki suku-suku menurut

nisbah ibu. Di desa Tanjung Alai terdapat tujuh suku berikut adalah

urutannya sesuai dengan urutan suku tertua sampai termuda di desa  Tanjung

Alai

a. Suku Malayu Kampai dengan kepala suku dipimpin oleh ninik mamak yang

bergelar Datuk Sinaro

b. Suku Pitopang dengan kepala suku dipimpin oleh ninik mamak yang bergelar

Datuk Paduko Rajo



c. Suku Domo Marajo dengan kepala suku dipimpin oleh ninik mamak yang

bergelar Datuk Marajo

d. Suku Domo Majelo dengan kepala suku dipimpin oleh ninik mamak yang

bergelar Datuk Majelo

e. Suku Chaniago dengan kepala suku dipimpin oleh ninik mamak yang

bergelar Datuk Marajo Kampar

f. Suku Neliong dengan kepala suku dipimpin oleh ninik mamak yang bergelar

Datuk Indo Besar

g. Suku Domo Bijo dengan kepala suku dipimpin oleh ninik mamak yang

bergelar Datuk Bijo Dirajo

Ke tujuh  pimpinan tersebut dipimpin oleh pucuk nan tigo selo mereka

ibaratkan tali berpilin tiga, atau tungku tigo sajorangan,  ketiganya adalah :

a. Pucuk Adat dipimpin oleh Datuk Besar dari suku malayu kampai yang

dibawahnya/kemenakannya adalah 7 orang ninik mamak pimpinan suku di

Tanjung Alai

b. Pucuk Ibadat dipimpin oleh Datuk Puto dari suku domo Marajo, yang

dibawahnya / kemenakannya adalah

1. Khatib besar (dari suku melayu kampai)

2. Imam nagari (dari suku  marajo)

3. Bilal nagari (dari suku pitopang)

c. Pucuk pemerintahan dipimpin oleh Kepala Desa dibawahnya/ kemenakannya

perangkat desa hingga RT.



Secara garis besar, adat istiadat di desa Tanjung Alai dengan mudah

dapat dilihat pada peringatan atau kegiatan :

a. Khatib Adat 1 Syawal

Didalam mengadakan adat hari raya idul fitri di dalam bulan

Ramadhan bertepatan pada  malam 15 seluruh pemuka masyarakat serta ninik

mamak berkumpul di balai adat untuk memusyawarahkan suku mana yang

dipilih untuk menjadi khatib adat, setelah terpilih maka mamak tersebut

memberi tahu kepada  kemenakannya untuk menjadi khatib adat. Setelah itu

nenek mamak yang ada di desa Tanjung Alai yang tujuh suku beriuran sesuai

dengan hasil musyawarah untuk biaya makan pemuka masyarakat di istana

khatib  adat dan mengisi dulang berkaki tiga.

Di waktu hari raya idul fitri selesai shalat dzuhur seluruh masyarakat

desa Tanjung Alai berkumpul di surau suluk Syekh H. Abdurrahman Bin

Paduko lakmano untuk mengarak iring  khatib kemesjid dengan badikiu

bagubano. Sesampainya di Mesjid khatib tersebut membacakan khutbah adat

dengan panjang 2,5 M. Setelah selesai membaca khutbah adat maka khatib

tersebut di beri gelar oleh kepala suku. Di dalam bahasa adat kociok di bai

namo, godang di bai golau (kecil di kasih nama besar dikasih gelar). Setelah

selesai di beri gelar maka khatib diantar ke istananya kembali dan

sesampainya di rumah khatib tersebut, maka tujuh suku mengadakan

musyawarah di dalam pepatah adat nan bajopuik di ontau nan basolang

dipulangkan (yang dijemput di anatarkan yang dipinjam di kembalikan )



maka dikembalikan khatib  tersebut kepada mamaknya dan mamak nya

memberikan kepada kedua orang tuanya.

Kegiatan yang dilakukan untuk acara helat adat 1 syawal / Pembaca

khatib adat adalah:

1. Musyawarah  yang dilakukan dengan ninik mamak pada malam 15 ramadhan

istana adat datuk besar

2. Melakukan arak iring oleh seluruh masyarakat dari surau suluk sampai ke

Mesjid At-Taqwa

3. Pemberian gelar kepada khatib adat 1 syawal

b. Helat Adat 9 Syawal

Adat ini biasa disebut juga dengan perayaan adat Sembilan syawal.

Awalnya perayaan ini hanyalah peringatan wafatnya Syekh Abdurrahman bin

Paduko Lakmano beliau adalah pembawa Thariqat Naksabandiyah di desa

Tanjung Alai, tetapi karena di desa Tanjung Alai ada dua perayaan juga

diadakan yaitu helat adat halal bil halal yang diadakan pada taggal 6 syawal

dan ziarah kubur Syekh Abdurrahman pada tanggal 9 syawal maka kedua

perayaan itu digabungkan oleh tokoh-tokoh agama dan adat yang ada di desa

Tanjung Alai yaitu pada  Sembilan syawal. Pada Sembilan syawal setelah

selesai shalat subuh jamaah Thariqat Naqsabandiyah bersama-sama membaca

yasin yang dipimpin oleh Mursyid Thariqat Naqsabandiyah desa Tanjung

Alai Abuya H. Tengku Mahmudin.

Sekitar jam 10.00 seluruh masyarakat desa Tanjung Alai beserta

desa-desa lain secara berganti-gantian untuk ziarah kekubur Syekh H



Abdurrahman bin Paduko Lakmano  untuk membaca yasin. Setelah ziarah,

abuya H. Tengku Mahmudin memceritakan sejarah Syekh H  Abdurrahman

bin Paduko Lakmano  kepada masyarakat desa Tanjung Alai dan masyarakat

desa-desa lain dan terakhir makan bersama.

Syekh Abdurrahman bin Paduko Lakmano adalah putra dari Paduko

Lakmano. Beliau lahir didesa Tanjung Alai pada tahun 1240 H/1817 M,

beliau memiliki empat orang bersaudara, dua laki-laki dan dua orang

perempuan. Semenjak dari kecil beliau sudah ada bakat dan kemauan untuk

menuntut ilmu dengan orang tuanya pergi mengaji menuntut ilmu yang

bernapaskan Islam. Beliau pergi belajar mengaji ke Salo Bangkinang yang

gurunya yang bernama Mahmuddin. Kemudian gurunya nya mengajaknya

menyusuri arah kehilir sungai Kampar dengan menaiki Sampan menuju

Teratak Buluh. Beliau sangat pintar dalam menghapal Alquran tetapi juga

berbakat didalam segi menulis oleh sebab itu beliau adalah murid yang

terpilih dari salah satu murid yang mengaji di zaman itu.

Dengan harapan yang sungguh-sungguh serta meminta keberkatan

ilmu yang telah beliau tuntut, beliau minta izin kepada gurunya untuk pulang

kekampung halaman ke Tanjung Alai tempat tumpah darahnya dimana beliau

dilahirkan. Dengan niat beliau menyebar luaskan ilmu Thariqat yang telah

beliau terima dari guru yang sekian lama ia mendidik dan ditempah.

Sesampainya di Desa Tanjung Alai mulailah ia meniti karirnya menjalankan,

mengamalkan perintah sang guru yaitu mengembangkan ilmu Thariqat

Naksabandiyah.



Beliau menyebarkan ilmu tersebut sangatlah susah Karena pada

zaman itu banyak rintangan dan hambatan yang beliau hadapi diwaktu itu,

apa lagi keadaan politik di dalam negeri itu serba tidak menentu yang

dinamakan juga dalam lembaran sejarah dengan masa Kolonial Penjajahan

Belanda. Akan tetapi dengan izin Allah SWT, akhirnya apa yang menjadi

cita-citanya dapat beliau laksanakan dengan baik, ilmu Thariqat

Naqsabandiyah sampai dikurun waktu kita sekarang ini masih tetap hidup

ditengah-tengah masyarakat dengan melalui para Khalifah-Khalifah yang

sudah diangkatnya menjadi guru Mursyid yang turun temurun sampai masa

sekarang ini.

Di dalam adat Sembilan syawal terdapat berbagai kegiatan yang

dilakukan diantaranya :

a. Acara  Pencak Silat dan calempong

b. Badikiu dan bagubano

c. Calempong

d. Ninik mamak beserta masyarakat desa melakukan  arak iring dari surau suluk

ke balai adat.

Perayaan  Sembilan syawal ini setiap tahunnya dilaksanakan di Desa

Tanjung Alai untuk mempertahankan budaya dan di wariskan kepada anak

cucu kelak. Dari kedua adat di atas dapat simpulkan betapa dihormati,

dihargai dan di seganinya ninik mamak di desa Tanjung Alai. Salah satu

Penghormatan yang dilakukan anak kemanakan terhadap ninik mamak yaitu :



a. pada waktu perayaan adat Sembilan syawal dan perayaan idul fitri

kemanakan melakukan persembahan kepada ninik mamak dengan bersalam-

salaman.

b. Dan setelah perayaan selesai pada malam ketiga ke 7 suku yang ada di desa

Tanjung Alai pada malam ketiga seluruh kemanakan bekumpul di istana ninik

mamaknya masing-masing guna untuk membuka dulang dan ninik mamak

memberikan arahan dan nasehat kepada kemanakannya ditutup dengan

bersapaha atau bersalam-salaman.

c. Di bulan puasa malam ke 25 seluruh masyarakat beserta ninik mamak,

perangkat desa dan tokoh agama berkumpul disurau Syekh Abdurrahman Bin

Paduko Lakmano untuk buka bersama.

Di desa Tanjung Alai adat istiadat tidak hanya dalam bentuk perayaan

saja ,dan ninik ammak tidak di pakai di dalam upacara adat saja akan tetapi di

keluarga, masyarakat dan dikehidupan sehari-hari juga di perlukan, salah satu

contohnya :

a. Di Dalam Keluarga

Apa bila terjadi perkelahian antara suami istri yang sulit diselesaikan

maka ninik mamak akan turun tangan untuk menyelesaikan. Dan apa bila

salah seorang anak dalam keluarga menikah maka sicalon akan diperkenalkan

dulu ke pada ninik mamak,dan apa bila terjadi  sesuatu kepada kemanakan

contohnya hamil diluar nikah maka ninik mamak akan dipanggil untuk

menyelesaikan masalah tersebut.

b. Di Dalam Masyarakat



Di dalam masyarakat ninik mamak juga berperan penting untuk

menyelesaikan masalah contohnya apa bila terjadi pencurian yang dilakukan

oleh masyarakatnya maka ninik mamak akan memberi denda kepada si

pencuri berupa uang atau seekor kambing.

Di dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan kehidupan  sehari-hari

nilai adat selalu berjalan dan  di terapkan oleh masyarakat  seperti nilai

gotong royong, saling menghormti, saling menghargai, sopan santun dan

saling menjaga dan saling membantu antara satu dengan yang lain.

Akan tetapi, dizaman yang modern ini adat istiadat yang telah lama di

jalankan oleh masyarakat desa Tanjung Alai seakan mulai luntur dan

berangsur ditinggalkan, disebabkan karena :

a. Kurangnya minat generasi muda mempelajari budaya adat istiadat  sehingga

kebanyakkan generasi muda yang ada sekarang di Tanjung Alai tidak

mengerti posisi,peran dan tanggung jawabnya ketika diadakan acara adat

helat atau acara adat lainnya

b. Kuatnya pengaruh luar yang mengakibatkan generasi muda semakin jauh dari

budaya adat istiadat lokal sehingga sebahagian besar generasi muda memilih

sikap acuh tak acuh terhadap kelestarian budaya

c. Lunturnya nilai-nilai kearifan lokal seperti kesadaran gotong royong,jenguk

menjenguk orang yang mendapatkan musibah (sakit atau meninggal)

memenuhi undangan mendoa dan wajib menjenguk orang khitan dan

sebagainya. Ini dapat di buktikan dengan berkurangnya pengunjung atau



peserta baik pada acara gotong royong yang diadakan maupun acara

undangan lainnya.

Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pemuda yang ada di desa

tanjung alai dengan nama Amal Fathullah beliau mengatakan :

penyebab terjadinya permasalahan diatas dikarenakan kurangnya
dukungan, motivasi dari pemerintah, ninik mamak dan alim ulama terhadap
pemuda desa tanjung alai, salah satunya dalam mengajarkan seni
diantaranya dalam memainkan gong dan calempong serta mengajarkan
berzikir dan bagubano sehingga pemuda kurang berminat dalam
melestarikan budaya, oleh sebab itu dengan mudahnya budaya asing masuk
seperti gitar,piano,dan alat musik lainnya, dan dari kejadian ini mengakibat
lunturnya nilai-nilai kearifan lokal seperti kesadaran gotong royong di waktu
acara adat istiadat.(wawancara 14  april 2014 )

Dari fenomena di atas maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih

lanjut dengan judul “pelestarian Budaya Adat Istiadat Di Desa Tanjung Alai

Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah

sebagai berikut :

a. Bagaimana upaya pelstarian budaya adat istiadat desa Tanjung Alai

kecamatan XIII koto Kampar kabupaten Kampar (upaya pemerintah, ninik

mamak, tokoh agama beserta yang ikut andil dalam melestarikan budaya adat

istiadat)

1.3 Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui upaya pelestarian budaya adat istiadat di desa Tanjung

Alai kecamatan XIII koto Kampar kabupaten Kampar



1.4  Kegunaan Penelitian

Ada pun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada program

strata I (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi

Negara pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Sebagai pengembangan khasanah keilmuan, terutama bagi penulis mengenai

pelestarian budayaadat istiadat desa Tanjung Alai

c. Bagi praktisi di harapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan

tentang masalah yang perlu diadakan perbaikan dan pembenahan di daerah

khususnya di desa Tanjung Alai.

1.5  Batasan Penelitian

Mengingat terbatasnya waktu, kemapuan dan dana yang tersedia maka

penulis membatasi masalah penelitian ini hanya  tentang bagaimana upaya

pelestraian budaya adat istiadat  di Desa Tanjung Alai.

1.6  Sistematika Penulisan

Untuk dapat memeberikan pemaparan yang runtun dan sistematika,

maka penulisan ini akan di bagi 6 bab di mana setiap bab terdiri dari berbagai

sub-sub yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu sebagai

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.



BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini di uaraikan definisi, konsep, teori-teori, referensi yang

bersumber dari : buku, review, jurnal publikasi yang relevan dengan

masalah yang diteliti dan kajian-kajian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini npenulis menyajikan metode penelitian yang digunakan

dalam penelitan ini, di mulai dari lokasi dan waktu penelitian, jenis

dan sumber data, metode pengumpulan data, populai dan sampel dan

metode analisis.

BAB IV: GAMBARAN UMUM TENTANG MELESTARIKAN BUDAYA

ADAT ISTIADAT DI DESA TANJUNG ALAI

Pada bab ini di uraikan mengenai gambaran umum tempat penelitian

yaitu tentang adat istiadat, apakah adat istiadat bisa melestarikan

kebudayaan  desa Tanjung Alai.

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memaparkan penelitian yang telah dilakukan,

menguraikan, menganalisi dan mengevaluasi data penelitian tersebut

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan penutup, meliputi kesimpulan dan saran –saran  dari

hasil penelitian


